


ZROZUMIENIE=POROZUMIENIE
to wyjątkowa wymiana młodzieży

zorganizowana przez
Fundację Parasol Roztocza

i Centrum Kulturalno-Oświatowe
im. Karoliny Lanckorońskiej
w Nowym Rozdole. Epidemia

koronawirusa nie pozwoliła na
spotkanie twarzą w twarz, ale nie
przeszkodziła młodym Polakom

i Ukraińcom w odkrywaniu śladów
wspólnej kultury oraz poznawaniu
historii stosunków obu krajów.



Czas wymiany to 10 pracowitych dni,
podczas których młodzież

uczestniczyła w webinariach na
temat Kresów Wschodnich

i poznawała wspólną historię
Polski i Ukrainy. Każdego dnia

dostarczaliśmy młodym ludziom
nowE porcjE wiedzy o kraju-

sąsiedzie w postaci ciekawostek
publikowanych na wspólnej grupie
na Facebooku, codziennie uczestnicy

projektu mieli również okazję
sprawdzić czego się nauczyli biorąc

udział w quizach online.

Jak
działaliśmy?



Głównym zadaniem uczestników
projektu było przygotowanie

filmowych pocztówek, które będą
zapraszać do małej ojczyny

obywateli kraju-sąsiada. Młodzi
ludzie byli odpowiedzialni za cały

proces powstawania filmu:
byli scenarzystami, operatorami,
reżyserami i producentami, a żeby

ich zadanie stało się odrobinę
łatwiejsze mogli konsultować się

z filologami, historykami
i grafikami.

Jak
działaliśmy?









Głównym powodem, dla którego wzięłam udział w projekcie była chęć poznania
nowych ludzi. Szkoda, że nie udało się spotkać z kolegami i koleżankami z Polski
na żywo, ale na pewno będzie ku temu okazja w przyszłości! Wymiana była dużym

wyzwaniem, ale dała mi mnóstwo frajdy!

YULIA

Bardzo chciałam wziąć udział w projekcie,
aby poznać nowych ludzi i poprawić

znajomość języka polskiego. Najbardziej
podobało mi się kręcenie filmu, czyli praca

w zespole i wyjazd za miasto. Podczas
wszystkich webinariów dowiedziałam się
wiele o historii Polski i jej granicach.

z ogromną chęcią wezmę udział
w podobnym projekcie w przyszłości.

VIKA

Najbardziej podobały mi się lekcje
online. Robiliśmy różne testy

i zadania, poznawaliśmy zwyczaje
i piękno natury kraju sąsiada.

Pokazywaliśmy nasze małe ojczyzny.
Zdecydowanie chcę to powtórzyć

w przyszłości. Oczywiście
chciałabym zobaczyć moich kolegów
z polski nie tylko na wideo, mam
nadzieję, że już niedługo będzie to

możliwe.

VLADA
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https://www.youtube.com/watch?v=uMls1j542DI

https://www.youtube.com/watch?v=o8WpAOLcqPMhttps://www.facebook.com/watch/?v=966734153843886

https://www.facebook.com/watch/?v=2823874737934942

filmy
możecie
zobaczyć
tutaj

fundacja_parasol_roztocza

www.facebook.com/parasolroztocza


